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รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2559 

บรษิทั พรบีลิท ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่27 เมษายน 2559 

ณ หอ้งโลตสั ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ 
ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------- 
รายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1 นายชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2 นายชยัรัตน์ ธรรมพรี  รองประธานกรรมการ 
3 นายศราวธุ บษุยรัตน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4 นายวโิรจน์ เจรญิตรา  กรรมการผูจั้ดการ 
5 รศ. ดร. ธนติ ธงทอง  กรรมการตรวจสอบ 
6 นายประสงค ์ ประภัสสราทติย ์ กรรมการตรวจสอบ 
7 นางภควภิา เจรญิตรา  กรรมการ 
8 นพ. สทิธพิร ศรนีวลนัด  กรรมการ 
9 นายวลิาศ  ปิลกศริ ิ  กรรมการและเลขานุการบรษัิท 

 
รายชือ่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
1 นายวโิรจน์ สัจจธรรมนุกลู ผูส้อบบัญช ีจาก บรษัิท สอบบัญช ีด ีไอ เอ  

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 
2 นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบัญช ี
3 นายโกศล สรุยิาพร  ทนายความอสิระ ซึง่เขา้มาเป็นผูส้ังเกตการณ์การ 

      ลงคะแนนและการนับคะแนน 
      
เปิดประชมุ เวลา 10.00 น. 

 
คณุวลิาศ ปิลกศริ ิเลขานุการบรษัิทฯ กลา่วแนะน ากรรมการ ผูส้อบบัญช ีผูเ้กีย่วขอ้ง และเจา้หนา้ทีจ่าก
บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด ซึง่เป็นคนกลางและไมม่คีวามเกีย่วโยงกับบรษัิท มาเป็นผูนั้บคะแนน 
ตอ่ทีป่ระชมุ  
 
คณุชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กลา่วเปิดประชมุ โดยขอใหค้ณุวโิรจน ์เจรญิตรา กรรมการผูจั้ดการ 
ท าหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุและด าเนนิการประชมุ และมอบหมายให ้คณุวลิาศ ปิลกศริ ิเลขานุการบรษัิท 
ท าหนา้ทีเ่ลขานุการการประชมุไดแ้จง้องคป์ระชมุ รายละเอยีดวธิกีารด าเนนิการประชมุและวธิกีารลงคะแนน

ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 
 
คณุวลิาศ ปิลกศริ ิแถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ณ เวลานี้ มผีูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุตามรายละเอยีดดังนี ้

 มาประชมุดว้ยตนเอง 43 ราย  
 รับมอบฉันทะมาประชมุ 78 ราย  
 รวมผูถ้อืหุน้มาประชมุ 121 ราย รวมจ านวน 154,677,710 หุน้ 

 
จากจ านวนหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ทัง้หมด 308,676,462 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.1 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ครบ
องคป์ระชมุตามขอ้บังคับบรษัิท 

 
ส าหรับการลงมตใินแตล่ะวาระจะด าเนนิการไปตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ และตามทีก่ฎหมายก าหนด คอื 

 
 หลังจบการพจิารณาในแตล่ะวาระประธานฯ จะขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง ซึง่จะใช ้

หลักการลงคะแนน 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจง้ใหผู้ท้ ี่
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงใหย้กมอื 

 เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนของผูท้ีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง มาหักจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนัน้ ผลทีไ่ดถ้อืเป็นคะแนนทีเ่ห็นดว้ย  

 หลังจากนับคะแนนแลว้เลขานุการในทีป่ระชมุจะแจง้ผลคะแนนตอ่ทีป่ระชมุ 

 ส าหรับบัตรลงคะแนนในสว่นทีเ่ห็นดว้ยขอใหส้ง่คนืเจา้หนา้ทีห่ลังจากจบการประชมุ 
 ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว้ ไมต่อ้งยกมอืออกเสยีง

ลงคะแนนอกี เพราะจะเป็นการนับซ ้า ขอเป็นเฉพาะผูถ้อืหุน้ทียั่งไมไ่ดล้งคะแนนมาเทา่นัน้ ที่
จะลงคะแนนในหอ้งประชมุ 

 ในวาระทั่วๆ ไป จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุเป็นเกณฑตั์ดสนิ ผูถ้อืหุน้
แตล่ะรายมสีทิธอิอกเสยีงไดต้ามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู ่ 

 ส าหรับวาระพเิศษตา่งๆ ทีอ่าจจะมเีกณฑก์ารนับคะแนนตา่งออกไป จะแจง้ใหท้ราบกอ่น
ลงคะแนน อาทเิชน่ วาระทีเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันจะมผีูถ้อืหุน้บางทา่นทีจ่ะไมม่สีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน หรอืในบางวาระ จะตอ้งมคีะแนนเสยีงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุ เป็นตน้ 
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 ในแตล่ะวาระคะแนนรวมอาจแตกตา่งกันไป เนือ่งจากผูถ้อืหุน้ทีอ่าจทยอยมาเขา้รว่มประชมุ 
คะแนนรวมทีป่ระกาศในแตล่ะวาระจะเป็นคะแนนเสยีงจรงิของผูถ้อืหุน้ทีม่าออกเสยีงทันใน
วาระนัน้ 

 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของ กลต. ในเรือ่งของ Good Governance ขอใหผู้ถ้อืหุน้ 
หรอืตัวแทน ทีป่ระสงคจ์ะแสดงความคดิเห็น หรอืจะซกัถาม หรอืจะคัดคา้นในประเด็นตา่งๆ 
แสดงตัวตอ่ทีป่ระชมุโดยยกมอืขึน้ขออนุญาตจากประธานฯ แลว้แจง้ชือ่ นามสกลุ พรอ้มทัง้
แจง้ดว้ยว่าเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืเป็นผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้รายใด  

 
เมือ่ไดท้ราบวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนแลว้ จงึเริม่เขา้สูร่ะเบยีบวาระ โดยคณุวโิรจน ์เจรญิตรา กรรมการผูจั้ดการ เป็น
ผูด้ าเนนิการประชมุ 
 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึง่

ไดป้ระชุมไปเมือ่ วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2558 
 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุดังกลา่ว ซึง่ไดแ้จกไปพรอ้มกับหนังสอื
เชญิประชมุแลว้  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 
มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์รบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 

ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซ ึง่ไดป้ระชุมไปเมือ่ วนัที ่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ดว้ย
จ านวน 167,254,717 หุน้ จากจ านวนผูม้าใชส้ทิธลิงคะแนน 130 ราย 

 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2558  

 
ประธานฯ แถลงวา่ในปี 2558 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วม 4.137 ลา้นบาทลดลงจาก 
6,169 ลา้นบาทในปี 2557 เป็นจ านวน 2,032 ลา้นบาท โดยเป็นสว่นทีล่ดจากสว่นงานรับเหมา
กอ่สรา้ง 2,080 ลา้นบาท เพิม่จากสว่นงานพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ 35 ลา้นบาท ลดลงจากสว่น
งานผลติและจ าหน่ายวัสดกุอ่สรา้ง 8 ลา้นบาท เพิม่จากสว่นงานบรหิารโครงการ 0.6 ลา้นบาท 
สง่ผลใหใ้นปี 2558 ทีผ่า่นมา บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มกี าไรสทุธ ิ 303 ลา้นบาท เทยีบกับ 306 
ลา้นบาทในปี 2557 
 

ส าหรับงบการเงนิเฉพาะ ธุรกจิรับเหมากอ่สรา้งมรีายไดใ้นปี 2558 เป็นเงนิ 3,810 ลา้นบาท 
เทยีบกับ 5,650 ลา้นบาทในปี 2557 และมกี าไรสทุธ ิ278 ลา้นบาท ในปี 2558 เทยีบกับ 264 
ลา้นบาท ในปี 2557 
 
ธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์มรีายไดใ้นปี 2558 เป็นเงนิ 234 ลา้นบาท เทยีบกับ 194 ลา้นบาท
ในปี 2557 และมกี าไรสทุธ ิ11 ลา้นบาท ในปี 2558 เทยีบกับ 12 ลา้นบาท ในปี 2557 
 
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวัสดกุอ่สรา้ง มรีายไดใ้นปี 2558 เป็นเงนิ 480 ลา้นบาท เทยีบกับ 550 
ลา้นบาทในปี 2557 และมกี าไรสทุธ ิ30 ลา้นบาท ในปี 2558 เทยีบกับ 27 ลา้นบาท ในปี 2557 
 
ส าหรับธุรกจิบรหิารจัดการอาคารชดุ มรีายไดใ้นปี 2558 เป็นเงนิ 7 ลา้นบาท เทยีบกับ 5 ลา้น
บาทในปี 2557 และมกี าไรสทุธ ิ1 ลา้นบาท ในปี 2558 เทยีบกับ 0.27 ลา้นบาท ในปี 2557 
 
โดยรวมแลว้ก าไรสทุธใิกลเ้คยีงกบัปีกอ่น 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
คณุวจิติร จติจรงิใจ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถงึการเปลีย่นแปลงของรายไดจ้าก
ธุรกจิตา่งๆ ของบรษัิทฯ และแจง้ว่าไมไ่ดร้ับเอกสารการประชมุในครัง้นี้ 
 
คณุณฐฯ ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบัญช ี แถลงวา่ ธุรกจิรับเหมาฯ มรีายไดล้ดลงจาก 5,649 
ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 3,809 ลา้นบาท แตก่ าไรสทุธ ิเพิม่จาก 264 ลา้นบาท เป็น 278 ลา้น
บาท เนือ่งจากอัตรา Gross Margin ดขีึน้ และราคาวัสดกุอ่สรา้งทีเ่ป็นตน้ทนุลดลง 
 
ในสว่นของธุรกจิผลติและจ าหน่ายวัสดกุอ่สรา้ง รายไดล้ดลงจาก 549 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 
480 ลา้นบาท แตก่ าไรสทุธเิพิม่จาก 27 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท  รายไดล้ดลงเนือ่งจาก
รายการระหวา่งกันระหวา่ง พรบีลิท ์ กับ PCM ลดลง ดังนัน้ถา้ดจูากงบรวมแลว้รายไดข้อง PCM 
เพิม่ขึน้ 
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ธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์รายไดเ้พิม่จาก 193 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 233 ลา้นบาท ก าไร
จาก 11.7 ลา้นบาท คงเหลอื 10.7 ลา้นบาท ซึง่คอ่นขา้งใกลเ้คยีงระดับเดมิ 
 
งบรวมเมือ่ตัดรายการระหวา่งกันออกแลว้ รายไดร้วม 4,137 ลา้นบาท ลดลงเมือ่เทยีบกับปี 2557 
ลดลง 2,000 กวา่ลา้นบาท เป็นการลดลงจากสว่นงานรับเหมากอ่สรา้ง สว่นก าไรสทุธ ิ303 ลา้น
บาท เทยีบกับ 305.9 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 2 ลา้นบาท 
 
คณุวลิาศฯ เลขานุการฯ ไดแ้จง้ตอ่ผูถ้อืหุน้ทีส่อบถามวา่ บรษัิทฯ ใชศ้นูยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์ เป็น
นายทะเบยีน การทีไ่ม่ไดร้ับเอกสารการประชมุ น่าจะเกดิจากแจง้ทีอ่ยูไ่วไ้มถ่กูตอ้ง หรอืไม่ใชท่ี่
อยูปั่จจุบัน ควรรบีตรวจสอบเพราะอาจมผีลท าใหไ้มไ่ดรั้บเช็คเงนิปันผล ในกรณีทีไ่มไ่ดท้ าค า
ขอรับเงนิปันผลผา่นบัญชธีนาคารไว ้
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึขอพจิารณาในวาระถัดไป 
 

วาระที ่3 พจิารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุ ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2558 
 

ประธานแถลงวา่ไดแ้ถลงผลการด าเนนิงานในปี 2558 ใหท้ีป่ระชมุไดร้ับทราบแลว้ในวาระกอ่น 

รวมทัง้รายงานประจ าปี และงบการเงนิไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้แลว้ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ อนมุตังิบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุ ส าหรบัปี
ส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยจ านวน 169,413,383 หุน้ จากจ านวนผูม้าใชส้ทิธิ
ลงคะแนน 145 ราย 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนมุตัจิา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี พ.ศ. 2558  
 
 ประธานฯ แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิทฯ มผีลก าไรสทุธติามงบเฉพาะกจิการ ในปี 2558 เป็นเงนิ 

277.63 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราก าไร 0.899 บาท/หุน้ และมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิ
รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิของงบการเงนิเฉพาะกจิการ (หรอืงบเดีย่ว) 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2558 เป็นเงนิสดในอัตรา 

0.50 บาท/หุน้ หรอืเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 154.4 ลา้นบาท 
ซึง่จะเกนิกวา่นโยบายของบรษัิททีก่ าหนดวา่จะจ่ายไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบเดีย่ว 

 
   ในวาระนีจ้งึจะขออนุมัตติอ่ทีป่ระชมุนีว้า่ในปีนีจ้ะขอจ่ายปันผลเกนิกวา่นโยบายทีก่ าหนดไว ้ดว้ย 

 
โดยเงนิปันผลทัง้หมดจะถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอัตราทีก่ฎหมายก าหนด และก าหนดจ่ายปันผล
ในวันที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผลในวันที ่11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุ
ทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
คณุพรภพ ฉัตรภมูสิวุรรณ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ขอทราบเหตุผลทีเ่งนิปันผลลดลง 
ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่ ในปีนีจ้ะมกีารลงทนุเพิม่ขึน้ เชน่ การจัดหาทีด่นิมาเพือ่พัฒนา จงึ
จ าเป็นตอ้งเก็บเงนิไวบ้างสว่นเพือ่ไวล้งทนุ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิ อนมุตัจิา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี พ.ศ. 2558 ดว้ยจ านวน 
170,677,289 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 โดยมผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 13,000 หุน้ จากจ านวนผู ้
มาใชส้ทิธลิงคะแนน 149 ราย 

 
วาระที ่5  พจิารณากรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ  

 
ประธานฯ (คณุวโิรจน ์เจรญิตรา) แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ตนเองด ารงต าแหน่งมาครบวาระในปีนี ้

 เพือ่เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุอภปิรายกันไดเ้ต็มที ่ตนเองและกรรมการอกี 2 ทา่นทีค่รบวาระจะขอ
 อนุญาตออกจากหอ้งประชมุ โดยขอใหค้ณุวลิาศฯ เลขานุการด าเนนิการประชมุตอ่ไป 
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คณุวลิาศฯ เลขานุการฯ ในฐานะประธานในทีป่ระชมุ แถลงวา่ตามขอ้บังคับของบรษัิท กรรมการที่
 จะตอ้งออกตามวาระในปีนี ้คอื  

 คณุชยัรัตน ์ธรรมพรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น รองประธานกรรมการของบรษัิท รวมทัง้
เป็นกรรมการผูจั้ดการ บมจ.บลิทแ์ลนด ์ซึง่เป็นบรษัิทในเครอืที ่พรบีลิทถ์อืหุน้ทัง้หมด 

 คณุวโิรจน ์เจรญิตรา ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจั้ดการของ บมจ.พรบีลิท ์
 และ คณุประสงค ์ประภัสสราทติย ์เป็นกรรมการอสิระ และเป็นกรรมการตรวจสอบของ

บรษัิทดว้ย 
 

ทัง้ 3 ทา่น มคีณุสมบัตคิรบถว้นในการเป็นกรรมการตามบัญญัตใินพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน 
พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย 
 
คณะกรรมการโดยการพจิารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมคีวามเห็น
วา่ เห็นสมควรพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่นกลับเขา้เป็น
กรรมการของบรษัิทอกีวาระหนึง่ โดยใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการเชน่เดมิ   
 
ส าหรับรายละเอยีดของกรรมการทัง้ 3 ทา่น บรษัิทฯ ไดแ้นบประวัตยิ่อ วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุ และประสบการณ์การท างานของแตล่ะทา่นใหก้ับผูถ้อื
หุน้ทกุทา่นไดท้ราบแลว้ในหนังสอืเชญิประชมุ 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 
คณุวลิาศฯ เลขานุการฯ ไดแ้จง้ตอ่ผูถ้อืหุน้วา่ ขอใหล้งมตใินใบลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหก้อ่นเขา้
ประชมุ ซึง่ไดแ้ยกการลงมตไิวส้ าหรับกรรมการแต่ละทา่น 
 
เมือ่ลงมตแิลว้ เฉพาะผูท้ี ่คัดคา้น หรอืงดออกเสยีง ในการเลอืกกรรมการทา่นใดทา่นหนึง่ หรอื
กรรมการทกุทา่น  ใหย้กมอื เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดไ้ปรวบรวมใบลงคะแนน ส าหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ย ให ้
เก็บใบลงคะแนนไวส้ง่คนืเจา้หนา้ทีต่อนเลกิประชมุ  
 
โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ 
 มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ เลอืกคณุชยัรตัน ์ ธรรมพรี กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระ

หนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง 171,093,569 หุน้ จากจ านวนผูม้าใชส้ทิธลิงคะแนน 
151 ราย 
 

 มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ เลอืกคณุวโิรจน ์ เจรญิตรา กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระ
หนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง 171,093,569 หุน้ จากจ านวนผูม้าใชส้ทิธลิงคะแนน 
151 ราย 

 
 มมีต ิเลอืก คณุประสงค ์ ประภสัสราทติย ์กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 171,093,423 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 ไมเ่ห็นดว้ย 146 หุน้ 
 จากจ านวนหุน้ทีม่าใชส้ทิธ ิ 171,093,569 หุน้ จากจ านวนผูม้าใชส้ทิธิ

ลงคะแนน 151 ราย 
 

เชญิกรรมการท ัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้หอ้งประชุม คณุวโิรจนฯ์ ด าเนนิการประชุมตอ่ 
 
วาระที ่6  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
 

ประธานฯ แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้บรษัิทสอบบัญช ีดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัดโดยนางสวุมิล 
กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบัญชเีลขที ่2982 ซึง่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 
ระหวา่งปี 2547-2550 และ ในปี 2556-2558 และ/หรอื นางสาวสมจนิตนา พลหริัญรัตน์ ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5599 ซึง่ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิทเลย เป็นผูส้อบ
บัญช ีปี 2559 โดยมคีา่ตอบแทน 1,100,000 บาท ตอ่ปี (คา่ตอบแทน ปี 2553-2556 ปีละ 
940,000 บาท ปี 2557 จ านวน 970,000 บาท และปี 2559 1,070,000 บาท)  
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โดยผูส้อบบัญชทีัง้ 2 ท่าน ไมม่คีวามสัมพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อื
หุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท 
 
ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดัีงกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ดใ้หบ้รษัิทสอบบัญช ีดไีอเอ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิทฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบัญชี

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทแทนผูส้อบบัญชดัีงกลา่วได ้
 
บรษัิทสอบบัญช ีดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด เดมิชือ่ส านักงานสอบบัญช ีด ีไอ เอ เป็น
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2547 
นอกจากนัน้ ส านักงานสอบบัญช ีด ีไอ เอ ยังเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในเครอืของบรษัิทฯ โดย
มคีา่ตอบแทนในปี 2559 เป็นเงนิ 1,290,000 บาท เทยีบกับปี 2558 เป็นเงนิ 1,180,000 บาท 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 และก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี ดว้ยจ านวน 171,093,569 หุน้ จากจ านวนผูม้าใชส้ทิธิ
ลงคะแนน 151 ราย 

 
วาระที ่7  พจิารณาและอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

 
ประธานฯ แถลงวา่ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ของปี 2559 ตามทีค่ณะอนุกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพ้จิารณาก าหนด ดังนี้ 

 
ประธานกรรมการ   เดอืนละ 25,410 บาท 
ปีกอ่นเดอืนละ 24,200 บาท 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 25,410 บาท  
ปีกอ่นเดอืนละ 24,200 บาท 
 
กรรมการตรวจสอบ   เดอืนละ  22,520 บาท/คน 
ปีกอ่นเดอืนละ 21,450 บาท/คน 

 
กรรมการ    เดอืนละ 17,330 บาท/คน 
ปีกอ่นเดอืนละ 16,500 บาท/คน 
 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไมไ่ดร้ับผลตอบแทนนี้ 
ปัจจุบันบรษัิทฯ มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ทา่น ซึง่ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดังกลา่ว 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 
คณุวลิาศฯ เลขานุการฯ แจง้ว่า ในวาระนีจ้ะตอ้งมผีูถ้อืหุน้ใหค้วามเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ย 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ดว้ยจ านวน 
171,093.569 หุน้ จากจ านวนผูม้าใชส้ทิธลิงคะแนน 151 ราย 

 
วาระที ่8  พจิารณาและอนมุตับิ าเหน็จกรรมการ 
 

ประธานฯ แถลงวา่ คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ เห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จใหก้ับกรรมการทกุทา่น ทา่นละ 200,000 บาท รวมเป็น
เงนิ 1,800,000 บาท โดยขอจ่ายพรอ้มกับการจ่ายเงนิปันผล (จ่ายเทา่กับปีกอ่น) 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
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คณุวลิาศ เลขานุการ แจง้วา่ ในวาระนีม้กีรรมการและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะรวม 5 ทา่น ซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทรวมกันเป็นจ านวน 86,547,289 หุน้ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
เนือ่งจากถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกัน และในวาระนีจ้ะตอ้งมผีูถ้อืหุน้ใหค้วามเห็นชอบไมน่อ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงดว้ย 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนุมตักิารจา่ยบ าเหน็จกรรมการ  
 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 84,722,046 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 โดยมผีูง้ดออกเสยีง 13,700 หุน้ 
 จากจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 84,735,746 หุน้  

 
จากจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าใชส้ทิธริวม 171,513,035 หุน้ ( 153 ราย) 

 
วาระที ่9  อืน่ๆ 
 
  ไมม่ ี
  
ทีป่ระชมุไดม้กีารพจิารณาวาระตา่งๆ ครบถว้นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
คณุเทพสทิธ ิ พงศะบตุร ตัวแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย และสมาคมอาสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สอบถามถงึ
ความคบืหนา้ของโครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ของ IOD 
คณุณฐฯ CFO ชีแ้จงว่า ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการจัดท าเอกสาร และแกไ้ขกฎระเบยีบตา่งๆ ของบรษัิทฯ 
คอ่นขา้งจะใชเ้วลานาน เพราะตอ้งมกีารตดิตอ่สือ่สารและปรกึษากับทางสมาคมฯ อยูบ่อ่ยครัง้ 
 
คณุคมสันต ์อรพมิพันธ ์สอบถามถงึ  
1 . Backlog ของ พรบีลิท ์และอัตราการท าก าไร  
2 . ความคบืหนา้ในการน าหุน้ Built Land เขา้จดทะเบยีนฯ และขอใหช้ว่ยสรปุแผนงานของ Built Land 
คณุวโิรจนฯ์ กรรมการผูจั้ดการบมจ.พรบีลิท ์แถลงวา่ ปัจจุบันม ีBacklog ประมาณ 9,000 ลา้นบาท โดยเพิง่จะไดง้าน
ใหมม่าอกี 500 ลา้นบาท ซึง่คาดวา่น่าจะรักษา Backlog ในระดับนีไ้ปไดเ้รือ่ยๆ แมว้่าตัง้แตต่น้ปีมาดเูหมอืนวา่
เศรษฐกจิจะไมค่อ่ยด ีแตเ่มือ่ถงึปัจจุบัน บรษัิทฯ ไดรั้บเชญิเขา้รว่มการเสนอราคาเป็นจ านวนมาก คดิวา่ในสิน้ปีนีน่้าจะ
มโีครงการของบรษัิทในกลุม่พัฒนาอสังหาฯ เปิดตัวออกมาเป็นจ านวนมาก Backlog ของพรบีลิทจ์ านวน 9,000 ลา้น
บาทนี ้น่าจะรับรูร้ายไดใ้นปี 2016 และ 2017 นี ้
สว่นอัตรา Gross Margin ไมส่ามารถจะยดึคา่เฉลีย่ในปี 2015 เป็นหลักได ้ เนือ่งจากราคาค่าวัสดกุอ่สรา้งในปีทีแ่ลว้
ลดลงมาก  รวมทัง้โครงการหลายโครงการของบรษัิทฯ มกีารแยกการจา้งงาน เชน่ เจา้ของโครงการซือ้วัสดบุางอยา่ง
เอง ซึง่ท าใหด้า้นตน้ทนุของบรษัิทฯ ลดลงมาก โดยทีด่า้นรายไดไ้มไ่ดล้ดลงตามสัดสว่นเดยีวกับคา่วัสดดุังกลา่ว 
ปัจจุบัน Margin ไดป้รับตัวเขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ อัตรา Gross Margin ทีน่่าจะยดึถอืเป็นคา่เฉลีย่ของบรษัิทฯ ได ้น่าจะ
เป็นของปี 2014  
 
คณุชยัรัตนฯ์ กรรมการผูจั้ดการ บมจ.บลิทแ์ลนด ์ตอบขอ้ซกัถามวา่ ส าหรับ Backlog ของ Built Land ความหมายคอื 
สนิคา้ทีข่ายแลว้ยังไมไ่ดโ้อน หรอืรอการโอน ซึง่ปัจจุบันมมีลูคา่ประมาณ 2,079 ลา้นบาท สว่นใหญเ่ป็นหอ้งชดุจาก
โครงการ Tempo Grand ซึง่ขณะนีก้ าลังเรง่โอนอยู ่เพือ่ใชส้ทิธจิากมาตรการ ลดค่าธรรมเนยีมโอนของรัฐ ซึง่จะหมด
ลงในวันที ่28 เมษายน 2559 นี้ 
 
ส าหรับสนิคา้ทีเ่สร็จแลว้แต่ยังไมไ่ดข้าย ในขณะนีม้อียูค่ดิเป็นมลูค่า ประมาณ 10 ลา้นบาท 
 
ในสว่นของโครงการ Tempo Grand นัน้ เดมิวางแผนจะโอนในไตรมาส 2/2559 แตบ่รษัิทฯ อยากใหล้กูคา้ได ้
ประโยชนจ์ากมาตรการลดค่าธรรมเนยีมโอนของรัฐ จงึไดเ้รง่งานกอ่สรา้งใหเ้ร็วขึน้ ซึง่ลกูคา้จะไดป้ระโยชนจ์าก
มาตรการดังกลา่วประมาณ ยนูติละ 20,000 บาท 
 
ส าหรับเป้าหมายของ Built Land ในปีนีนั้น้ ตัง้เป้าวา่จะโอนได ้ 1,800 ลา้นบาท ซึง่สว่นหนึง่จะมาจาก Tempo 
Grand สว่นหนึง่มาจาก Tempo One รามค าแหง อกีสว่นมาจาก Tempo Quad สะพานใหม ่ซึง่คาดวา่จะแลว้เสร็จใน
ปีนี ้ซ ึง่ถา้เป็นตามนี ้Built Land จะโตขึน้ 669% จากยอดรายไดปี้ทีแ่ลว้ 234 ลา้นบาท กระโดดขึน้เป็น 1,800 ลา้น

บาท 
 
ส าหรับในเรือ่งของราคา Tempo Grand นัน้ เราปรับขึน้มากวา่ 20% แลว้ โดยทีปั่จจุบันขายไปแลว้กวา่ 80%  
Tempo Quad สะพานใหม ่ ขายไปกวา่ 60% แลว้ โดยเริม่ขายตัง้แตยั่งไมม่หีอ้งตัวอยา่งเลย โดยไปเปิดขายที ่
Tempo One รามค าแหง โดยคาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จในปีนี้ 
 
ความจรงิเราคาดว่า Built Land จะขาดทนุในปี 2015 แตเ่นือ่งจาก Tempo One รามค าแหง แลว้เสร็จในเดอืน
พฤศจกิายน 2015 และมมีาตรการภาษีของรัฐออกมาตอนสิน้ปี ท าให ้Built Land พลกิจากขาดทนุกลับมามกี าไร 
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โครงการ Lesto สขุมุวทิ 113 ของบรษัิทฯ เป็นโครงการใหม ่ เพิง่จะเปิดขาย ขณะนีข้ายได ้ 30% แลว้ คาดวา่
โครงการจะแลว้เสร็จตน้ปีหนา้ 
 
โครงการ Ritmo ชยัพฤกษ์-วงแหวน เปิดขายไปเมือ่เดอืนกอ่น แต่ยอดขายยังชา้อยู ่ เนือ่งจากเป็นโครงการแนวราบ
และบรษัิทฯ ไมไ่ดท้ าการโฆษณาเลย จากประมาณการของทัง้กลุม่จะเห็นวา่ ปีนีท้ัง้กลุม่จะโตขึน้แบบกา้วกระโดด 
โดย Built Land จะรับรูร้ายไดป้ระมาณ 1,800 ลา้นบาท โตขึน้ 669%  
      พรบีลิท ์มรีายได ้4,200 ลา้นบาท โตขึน้ 10% 
      พซีเีอ็ม มรีายได ้523 ลา้นบาท โตขึน้ 9% 
      Built Heart มรีายได ้10.7 ลา้นบาท โตขึน้ 10.7% 
 
ในเรือ่งการน า Built Land เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยนั์น้ วางแผนวา่จะยืน่เอกสาร Filing ในไตรมาส 3 หรอื 4 
ของปีนี ้ เนือ่งจากยังมรีายละเอยีดทีต่อ้งแกไ้ขและด าเนนิการมาก เชน่ เรือ่งการแยกการบรหิารออกจากกันใหช้ดัเจน 
การเปลีย่น Logo ใหต้า่งจากกันไมใ่หด้เูป็นการพึง่พงิบรษัิทแม ่การหาผูร้ับเหมามารับงานก็ตอ้งกระจายใหม้ากขึน้ จะ
ใชพ้รบีลิทเ์จา้เดยีวไมไ่ดแ้ลว้ ขณะนีค้ณุสมบัตใินการเขา้ตลาดฯ Qualify แลว้ แต่ยังตดิขัดในเรือ่งเอกสาร 
 
สว่นในเรือ่งราคา IPO นัน้ ก าลังพจิารณากันอยู ่ตอ้งดสูภาวะตลาดฯ ในชว่งน าหุน้เขา้ตลาดฯดว้ย ถา้ภาวะตลาดรวมด ี
ราคาหุน้ก็จะดดีว้ย ส าหรับผูถ้อืหุน้เดมิจะได ้Preemptive Right แน่นอน 

 
คณุวจิติร จติรจรงิใจ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถงึการซือ้ทีด่นิแปลงใหม ่ และนโยบาย ยังจะยดึท า
โครงการตดิแนวรถไฟฟ้าหรอืไม่ 
คณุชยัรัตนฯ์ ตอบค าถามวา่ ในปีนี้ โครงการใหมท่ีจ่ะเปิดตัว ม ี 

 โครงการ Ritmo ชยัพฤกษ์-วงแหวน เป็นทาวนเ์ฮา้ส ์มลูคา่โครงการประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
 โครงการ Lesto สขุมุวทิ 113 เป็น Low Rise Condominium 4 ตกึ มลูคา่ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

ส านักงานขายจะแลว้เสร็จเดอืนหนา้ ขณะนีเ้ร ิม่มกีารขายเพือ่ Test ตลาดไปแลว้ 
 โครงการ Tempo Quad สะพานใหม ่ ใกล ้ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ มลูคา่ประมาณ 550 ลา้นบาท ก าลัง

ด าเนนิการขออนุญาตอยู ่ เนือ่งจากถนนหนา้โครงการยังไมป่ระกาศใชเ้ป็นถนนสาธารณะ คาดวา่จะประกาศ
ในเร็วๆ นี้ 

 
ส าหรับทีด่นิแปลงใหมท่ีซ่ ือ้มาเป็น Land Bank น่าจะเริม่พัฒนาไดอ้กี 3-4 ปีขา้งหนา้ ซึง่ถา้ท าโครงการ น่าจะมมีลูคา่
โครงการประมาณ 2,570 ลา้นบาท 
  
ราคาทีด่นิแนวรถไฟฟ้ามกีารปรับราคาขึน้ไปมากดังนัน้อาจตอ้งมกีารเลอืกท าเลอืน่ แตเ่ลอืกตลาดทีเ่ป็น Niche 
Market แทนโดยชือ่โครงการอาจจะไมใ่ช ่Tempo อกี  
แตส่ิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งยดึเป็นหลักและพยายามท าก็คอื ใหอ้ัตราการเจรญิเตบิโตของบรษัิทเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ ไม่
กา้วกระโดดและไมข่าดชว่ง ซึง่จะตอ้งวางกลยทุธ ์ ในการก าหนดโครงการระหวา่งอาคารสงูกับแนวราบ เนือ่งจาก
แนวราบใชเ้วลาในการพัฒนาประมาณ 1-1.5 ปี ขณะทีอ่าคารสงู ใชเ้วลา 2-3 ปีกวา่จะแลว้เสร็จ 
 
คณุกรรณกิาร ์ไชยศรินินท ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถงึยอด Sales Booking ในปี 2017 จ านวน 2,575 
ลา้นบาท (ใน Presentation) วา่จะมาจากโครงการใดบา้ง 
คณุณฐฯ CFO ชีแ้จงวา่ จะมจีาก 

 โครงการ Ritmo ชยัพฤกษ์-วงแหวน จะ Carry-on บางสว่น ประมาณ เกอืบ 1,000 ลา้นบาท 
 โครงการ Tempo Quad สะพานใหม ่(ศรปีทมุ) จะ Carry-on มาบางสว่น ประมาณ 600 ลา้นบาท 
 โครงการ Lesto สขุมุวทิ 113 จะเป็นตัวหลักมากสดุ ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

 
คณุเกยีรตศัิกดิ ์ ไตรตรงึษ์ทัศนา ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่บรษัิทมกีารปรับเป้าหมายลงจากเดมิ ทีเ่คย
ประมาณไวว้่า ปี 2016 จะมรีายไดป้ระมาณ 2,000 ลา้นบาท และ 2017 ประมาณ 2,700 ลา้นบาท ใชห่รอืไม ่
คณุชยัรัตนฯ์ ชีแ้จงวา่ ยังไมเ่คยปรับเป้าหมายลง แตก่ารจะท าใหย้อดขายของปี 2016 เพิม่ขึน้ก็สามารถท าไดโ้ดยการ
เรง่ขาย Tempo Grand แตก่ารเก็บหอ้งไวบ้างสว่น แลว้เพิม่ราคาขายขึน้ ก าไรสว่นทีไ่ดเ้พิม่ขึน้ เกอืบเทา่กับการขาย
อาคารชดุ 8 ชัน้อกี 1 ตกึทเีดยีว ราคาของ Tempo Grand ปัจจบัุนยังจัดวา่คอ่นขา้งถกู ยังสามารถปรับราคาไดอ้กี 
ตอนเปิดโครงการราคาประมาณ 70,000 บาท/ตารางเมตร ปัจจุบันเป็น 90,000 กวา่บาท/ตารางเมตรแลว้ นอกจาก
ประโยชนดั์งกลา่ว การชะลอการรับรูร้ายไดใ้นปี 2016 นี ้ ยังชว่ยให ้ Smooth Earning ดว้ย โดยไมใ่หย้อดขายในปี 
2016 นี ้ กระโดดมากไปกวา่นีอ้กี สิง่ทีไ่ดต้อนนีก็้คอืยอดขายเป็นไปตามทีค่าด ทัง้ยังได ้Manage เรือ่ง Net Profit 

Margin ดว้ย 
 
 
คณุชยัรัตนฯ์ ไดข้อโอกาสประชาสัมพันธว์า่ มนัีกลงทนุสนใจจะเยีย่มชมโครงการ Tempo Grand ซึง่ปัจจุบันขายไป
กวา่ 80% แลว้ จงึขอเชญิผูถ้อืหุน้ทีส่นใจจะเขา้เยีย่มชมโครงการใหล้งชือ่ เพือ่รว่มเขา้เยีย่มชมโครงการได ้
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ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืเสนอเรือ่งอืน่เพือ่พจิารณา 
 
ประธานจงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งทีม่าประชมุ และปิดประชมุเมือ่เวลา 11.15 น. 
 

 

 

 

ลงชือ่ ............................................ ประธานกรรมการ 

          (นายชชัวาล   พรรณลาภ) 

 

 

 

 

  ลงชือ่ ............................................. กรรมการผูจ้ดัการ 

                           (นายวโิรจน ์ เจรญิตรา) 
 


